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 م 2021) لسنة 13تعميم رقم (

 بشأن

 عىل مستوى الحكومة االتحادية 19تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 

 املحرتم�  إىل كافة الوزارات والجهات االتحادية 

 وبعد.تحية طيبة 

  .االتحادية للموارد البرشية الحكومية أطيب التحيات متمنية لكم دوام الصحة والسالمةتهديكم الهيئة 

االتحادية. عىل مستوى الحكومة  19بشأن إجراءات التصدي لجائحة كوفيد  2021) لسنة 3والحاقا لتعميم الهيئة رقم (

ويف ضوء التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية املجتمع فإنه يرجى العلم بانه تم تعديل اإلجراءات وذلك ك� هو  هوعلي

 موضح ادناه مع استمرار باقي البنود األخرى ك� هي:

 في� يخص موظفي الوزارات والجهات االتحادية .1

) ساعة وذلك عىل 48) كل (PCRيتع� عىل جميع موظفي الحكومة االتحادية إجراء فحص مسحة األنف (فحص  .أ

 .19نفقة املوظف الخاصة، ويستثنى من ذلك املوظف� الحاصل� عىل جرعت� لقاح كوفيد 

) أعاله، املوظف� الحاصل� عىل تقرير/ شهادة طبية 1ويستثنى من اإلجراءات املوضحة يف الفقرة (أ) من البند ( .ب

وفق حالتهم  19إىل عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد معتمدة من الجهات الصحية الرسمية يف الدولة تش� 

 ) ساعة48) كل (PCRالصحية/ املرضية، عىل أن يلتزم املوظف بإجراء فحص مسحة األنف (فحص 

 في� يخص موظفي رشكات التعهيد ورشكات الخدمات العامة وما شابه: .2

يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية  يتع� عىل كافة رشكات التعهيد ورشكات الخدمات العامة وما شابه التي

) ملوظفيها املتواجدين أو الذين سيتواجدون PCRاالتحادية (الحالية واملستقبلية) إجراء فحص مسحة األنف (فحص 

) ساعة عىل نفقة تلك الرشكات املتعاقد معها أو 48بشكل يومي يف مقرات عمل الجهة االتحادية وذلك كل (

 .19ى من ذلك موظفي تلك الرشكات الحاصل� عىل جرعت� لقاح كوفيد املعهد لها. ويستثن

 في� يخص موظفي الرشكات االستشارية وبيوت الخربة وما شابه: .3

يف حال التعاقد مع رشكات استشارية أو بيوت خربة وما شابه من قبل الجهات االتحادية ويتطلب مرور موظفيهم 

وذلك لحضور اجت�عات أو مناقشات وغ�ها من املهام حسب العقد، فإنه  عىل مقرات عمل الجهة الحكومية االتحادية

يتع� عىل الجهة الحكومية االتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الرشكات لنتيجة فحص سارية املفعول ملسحة 

جرعت� لقاح  وظف� الحاصل� عىلــــــــى من ذلك املـــ) ساعة ويستثن48) مدتها ال تزيد عىل (PCRاألنف (فحص 

 .19كوفيد 

 م 2021اغسطس  29 منونهيب بالجميع االلتزام مبا ورد أعاله، عىل أن يتم العمل بهذه اإلجراءات اعتبارا 

 شاكرين لكم حسن التعاون، 
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